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Sak 1: Studiebarometeret 2015
Brynjulf presenterte resultater fra Studiebarometeret 2015. Studenter i 2. og 5. år på studieprogram
har svart på undersøkelsen. Kommentarer fra møtet:
• Totalt har IME en svarprosent på 39
• Elsys-programmet har størst økning i våre program
• KomTek og LUR ligger lavere en IME-snittet
• Bachelorprogrammene våre scorer høyt på helhetsvurderingen
Se eller vedlagt presentasjon.
Sak 2: SFU – orientering om søknader fra IME
Det satses stort fra sentralnivået på å få innvilget SFU ved NTNU. Det jobbes med 7 søknader, men
vi kan kun sende inn 5. Det er et eget støtteapparat i sving for å bistå søkerne.
Ved IME jobbes det med to søknader til årets SFU-utlysning.
• 2IT fra IDI med flere samarbeidspartnere. Søkte også sist, og kom helt til finalen, men ble
ikke innvilget. Har arbeidet med konseptet siden forrige gang og har sannsynligvis blitt
adskillig bedre.
• GrIS fra IMF med samarbeidspartnere
Aslak presenterte arbeidet med søknaden så langt. Se vedlegg.
Sak 3: Nytt om fusjonen
Fakultetsstrukturen ble vedtatt 15.2.
Videre prosess:
• Navn på fakultetene: Rektor har kommet med ei liste med foreløpige navn. 18. mars har de
nye fakultetene frist med å komme med forslag til hva de skal hete. Intern prosess fram til
da.
• Fagmiljøers tilhørighet: Den nye strukturen betyr at fakultet C beholder alle fagansatte ved
gamle IME. I tillegg innlemmes en del miljøer fra tidligere HiST, HiG og HiÅ.
• Instituttstruktur: Arbeidsgruppe ved hvert av de nye fakultetene som skal se på
instituttstruktur. Dekan leder arbeidet.
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Utredning av administrativ organisering: Innen 15.4. skal fakultetene lage forslag til egen
administrativ organisering. Skal munne ut i en samlet administrativ bemanningsplan fra
2017. Denne skal vedtas endelig 24.-25.8.
Andre faglige arbeidsgrupper med IME-deltagelse
o Faglig integrasjon og porteføljeutvikling
 IKT
 Realfag
 Lektor/lærer
o Innførings- og fellesemner
o Eksperter i Team
o Emnestørrelse

Orienteringssaker
• Retningslinjer for sensur fra Universitets- og høgskolerådet
• Kontrollsensur
• Emnerapporter i E-rom
Eventuelt
• Forkurs i kompleks analyse

